Bezoekadres
Buikslotermeerplein 2000

X

Gemeente
Amsterdam

Postbus 37608
1030 BB Amsterdam
Telefoon 020 252 9338
Fax 020 252 9309
www.amsterdam.nl/ondememenfh
oreca/
burgerzaken@noord.amsterdam.nt

Aanvraag Exploitatievergunning horecabedrijf

Wat doe ik met dit formulier?

U print dit formulier, ondertekent het en stuurt het, samen met de kopieën van alle gevraagde bijlagen, op
naar bovenstaand adres.

Een medewerker van Stadsdeel Noord controleert uw aanvraag en bijlagen en belt u terug om een afspraak
te maken. Op deze afspraak met de medewerker van Stadsdeel Noord neemt u de originelen van de
bijlagen mee: u moet deze kunnen tonen.

Wat zijn de kosten?
Exploitatievergunning met terras: E 1.878,00

Gegevens contactpersoon
Voornamen:
Achternaam:
Telefoonnummer:

E-mail:
Correspondentieadres
Straat en nummer:
Postcode en woonplaats:

Adres van de onderneming
Naam van uw restaurant
Kamer van Koophandel-nummer:
Soort bedrijf:
Straat en nummer:

Noordkust Amsterdam
34285568
restaurant
nieuwedammerdijk

Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Heeft u het bestemmingsplan geraadpleegd:
Welk soort bestemming is toegestaan volgens het
bestemmingsplan:

De onderneming
Welke ondememingsvorm is van toepassing op
Noordkust Amsterdam:
Wat is de naam van de besloten vennootschap
(B.V.):
Is de statutaire naam van de besloten vennootschap
(B.V.) anders dan deze handelsnaam "TNT
Explosive Productions Mr:
Wat is de statutaire naam van uw besloten
vennootschap (B.V.):

111221E1X Amsterdam

Horeca

besloten vennootschap (B.V.)
TNT Explosive Productions BV
Ja

tnt explosive productions by

Gegevens van TNT Explosive Productions BV
Hoeveel bestuurders kent TNT Explosive
1
Productions BV:
Gegevens van de bestuurders van TNT Explosive Productions BV
TNT Explosive Productions BV: bestuurder 1
Is bestuurder 1 van TNT Explosive Productions BV bedrijf
een persoon of een bedrijf:
Welke ondernemingsvorm is van toepassing op TNT besloten vennootschap (B.V.)
Explosive holding by:
Statutaire naam:
TNT Explosive holding by
Kamer van Koophandelnummer
34285567
Street en nummer:
con radstraat 227
Postcode en plaats:
1018NE Amsterdam
Telefoonnummer:

Leidinggevenden
Leidinggevende 1
Voornamen:
Achternaam:
Straat en nummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum en geboorteplaats:
BSN-nummer (sofinummer)
Hoeveel uur per week werkt
Noordkust Amsterdam?
Leidinggevende 2
Voornamen:
Achternaam:
Straat en nummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:

s in

Geboortedatum en geboorteplaats:
BSN-nummer (sofinummer)
in
Hoeveel uur per week werkt
Noordkust Amsterdam?
Leidinggevende 3
Voornamen:
Achternaam:
Street en nummer:
Postcode en plaats:
Telefoon overdag:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
BSN-nummer (sofinummer):
Hoeveel uur per week werkt Jimmie smit in Noordkust
Amsterdam?
Nee
loondienst bij Noordkust
Werk
Amsterdam:
Doorbelast vanuit ander bedrijf, Bombarie
Hoe is de arbeidsrelatie van jimmie smit met
Amsterdam VOF
Noordkust Amsterdam dan geregeld:
Staat iim—rnder curatele:
Nee
Nee
cie ouderlijke macht of voogdij
ogitzet:
Leidinggevende 4
Voornamen:
Achternaam:
Straat en nummer:
Postcode en plaats:
Telefoon overdag:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
BSN-nummer (sofinummer):
Hoeveel uur per week werkt groover weijde in
Noordkust Amsterdam?
Werkt
in loondienst bij Noordkust
Nee
Amsterdam:
Hoe is de arbeidsrelatie van groover weijde met
doorbelast vanuit ander bedrijf, Bombarie
Noordkust Amstgrrim dan geregeld:
Amsterdam VOF
Sta,
ander curatele:
Nee
Is groover weijde uit de ouderlijke macht of voogdij Nee
ontzet:
Leidinggevende 5
Voornamen:
Achternaam:
Straat en nummer:
Postcode en plaats:
Telefoon overdag:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
BSN-nummer (sofinummer):
Hoeveel uur per week werkt yvette mulder in
Noordkust Amsterrin,,9
Werkt

bij Noordkust

Star
Aratele:
Is yvette mulder uit de ouderlijke macht of voogdij
ontzet:

Openingstijden van uw restaurant
Op welke dagen en tijden wenst u geopend te zijn voor publiek:
12.00 - 01.00
Maandag:
12.00 - 01.00
Dinsdag:
12.00 - 01.00
Woensdag:
12.00 - 01.00
Donderdag:
12.00 - 03.00
Vrijdag:
12.00 -03.00
Zaterdag:
12.00 - 01.00
Zondag:

Overige informatie
Biedt u in uw restaurant de mogelijkheid om
waterpijp te roken:

Nee

Op welke manier gaat u eten bereiden in uw
restaurant?

Gas/elektrisch

Wilt u speelautomaten plaatsen:
Wilt u een terras:

Nee ik wil geen speelautomaten plaatsen
Ja

Terras
Als u een terrasvergunning aanvraagt, komt een medewerker van Stadsdeel Noord bij u kijken. Een terras
is toegestaan als u geen overlast veroorzaakt en er voldoende ruimte overblijft op de stoep.
Vragen en opmerkingen
Overige vragen en opmerkingen:

De Aanvraag afwijken bestemmingsplan en
bouwaanvraag is nog in behandeling, wij hopen
dat deze tegelijk in behandeling genomen kan
worden zodat we de beoogde openingsdatum
kunnen halen.

Voor de beoordeling van deze aanvraag hebben wij de volgende documenten nodig:

• Een tekening van het terras bij Noordkust Amsterdam, met daarop de volgende zaken
aangegeven: afmetingen van het terras, ligging van het terras, ligging van de stoep, eventuele
luifels en schotten, eventuele bloembakken of ander toebehoren bij het terras.

Voor de beoordeling van de leidinggevenden:

• Een kopie van identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning va
Ic ieeft behaald: een
, eken of korter geleden het diploma Socialc
• Al
once,,cnenue Kopie Verklaring Sociale Hygiëne
• Eert kopie Van id.ntif,uskaart, paspoort of verblijfsvergunning van
___ weken of korter geleden het diploma SOCia;. ilyytene tieeft behaald: een
• Als
ondertekende kopie Verklaring Sociale Hygiëne
• Een kopie van
" • -lad, paspoort of verblijfsvergunning
-en of korter geleden het diploma Sociale Hygiëne heeft behaald:
• Al»"
r
_
Verklaring Sociale Hygiëne

• Een kopie van iripnrifiraekaart, paspoort of verblijfsvergunning va'
• Als
eken of korter geleden het diploma Sociale Hygiëne heeft behaald: een
onoenekende kopie Verklaring Sociale Hygiëne
• Een konip in iripntireitskaart, paspoort of verblijfsvergunning van
• iv
s weken of korter geleden het diploma Sociale mygtene gice“ behaald: een
ondertekende kopie Verklaring Sociale Hygiëne
• Een kopie van de arbeidsovereenkomst van yvette mulder met Noordkust Amsterdam
Ondertekening

ik heb alle gegevens correct en volledig ingevuld.
- 2 1q
Datum:
Naam:
Ha ndtekening:

11-2-2019
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Drank- en horecawetvergunning - Model A
Verklaring van leidinggevende werkzaam in de inrichting

Wat doe ik met dit formulier?
U print dit formulier, ondertekent het en stuurt het, samen met de kopieën van alle
gevraagde bijlagen, op naar bovenstaand adres. Ook de handtekening(en) van (alle)
leidinggevende(n) is / zijn vereist.
Een medewerker van Stadsdeel Noord controleert uw aanvraag en bijlagen en belt u
terug om een afspraak te maken. Op deze afspraak met de medewerker van Stadsdeel
Noord neemt u de originelen van de bijlagen mee: u moet deze kunnen tonen.

Deze bijlage hoort bij de aanvraag van een vergunning voor de uitoefening van:
restaurant

Adres van de onderneming

Naam van uw restaurant
Kamer van Koophandel-

Noordkust Amsterdam
34285568

nummer:
Soort bedrijf:
Straat en nummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:

restaurant
nieuwedammerdijk 538
1023BX Amsterdam

Leidinggevenden
Leidinggevende 1
Voornamen:
Achternaam:
Straat en nummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
i edam
Geboortedatum en geboorteplaats:
3G
u".
BSN-nummer (sofinummer)
Hoeveel uur per week werkt
Noordkust Amsterdam?
Leidinggevende 2
Voornamen:
.er
Achternaam:
Straat en nummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
g
Geboortedatum en geboorteplaats:
BSN-nummer (sofinummer)
40
Hoeveel uur per week wer!-:
Noordkust Amsterdam?
Leidinggevende 3
Voornamen:
Achternaam:
Straat en nummer:
Postcode en plaats:
Telefoon overdag:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
BSN-nummer (sofinummer):
ii Noordkust .tv
Hoeveel uur per week werk'
Amsterdam?
Werkt
n loondienst bij Noordkust
Nee
Amsterdam:
t met
Doorbelast vanuit ander bedrijf, Bombarie
Hoe is de arbeidsrelatie yap
Noordkust Amstpri-b,, rb.ln geregeld:
Amsterdam VOF
Sta ,„
curatele:
Nee
t uit de ouderlijke macht of voogdij
Nee
ontzet:
Leidinggevende 4
Voornamen:
Achternaam:
Straat en nummer:
Postcode en plaats:
Telefoon overdag:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:

BSN-nummer (sofinummer):
Je in
Hoeveel uur per week werk •
Noordkust Amsterdam?
loondienst bij Noordkust
VVeri
Amsterdam:
3 met
doorbelast vanuit ander bedrijf, Bombarie
Hoe is de arbeidsrelatie van
Amsterdam VOF
Noordkust Amsterdam dan geregeld:
,nder curatele:
Nee
Stu
Is groover weijde uit de ouderlijke macht of voogdij Nee
ontzet:
Leidinggevende 5
Voornamen:
Achternaam:
Straat en nummer:
Postcode en plaats:
Telefoon overdag:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
BSN-nummer (sofinummer):
,n
40
Hoeveel uur per week werk
Noordkust Amstprrlann9
loondienst bij Noordkust
Ja
Werk
Amsterdam:
"
nder curatele:
Nee
Staat
Nee
Is
.
Je ouderlijke macht of voogdij
ontzet:

Voor de beoordeling van deze aanvraag hebben wij de volgende documenten nodig:
• Een kopie van identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning var _
• Al,
. i of korter geleden het diploma Sociale hygiene heeft
benaald: een ondertekende kopie Verklaring Sociale Hygiëne
i.1.~t,eart, paspoort of verblijfsvergunning
• Een konbz
• Afr
of korter geleden het diploma Sociale Hygiëne heeft
behaald: een ondertekende kopie Verklaring Sociale Hygiëne
• Een kopie van identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning
• Als i
i of korter geleden het diploma Sociale Hygiëne heeft behaald:
een ondertekende kopie Verklaring Sociale Hygiëne
• Een kopie van identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning v,
• Als
teken of korter geleden het diploma Sociale Hygiëne heeft
bei iaaia: een onaerieKende kopie Verklaring Sociale Hygiëne
• Een kopie van identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning 1/2'
• A
.Ken of korter geleden het diploma Sociale Hygiëne heeft
behaald: een ondertekende kopie Verklaring Sociale Hygiëne
• Een kopie van de arbeidsovereenkomst 1/F
iet Noordkust Amsterdam

Ondertekening
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Aanvraag Drank- en horecawetvergunning - Model A

Wat doe ik met dit formulier?

U print dit formulier, ondertekent het en stuurt het, samen met de kopieën van alle gevraagde bijlagen, op
naar bovenstaand adres.

Een medewerker van Stadsdeel Noord controleert uw aanvraag en bijlagen en belt u terug om een afspraak
te maken. Op deze afspraak met de medewerker van Stadsdeel Noord neemt u de originelen van de
bijlagen mee: u moet deze kunnen tonen.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het aanvragen van een Drank- en horecawetvergunning bedragen E 976,00.
De vergunning
Wat is op u van toepassing:
Welk type horecaonderneming wilt ti beginnen:
Op welke manier gaat u eten bereiden in uw
restaurant?

Gegevens contactpersoon
Voornamen:
Achternaam:
Telefoonnummer:
E-mail:
Correspondentieadres
Straat en nummer:
Postcode en woonplaats:

ik wil een nieuwe horecaonderneming beginnen
restaurant
Gas/elektrisch

Adres van de onderneming
Naam van uw restaurant
Kamer van Koophandel-nummer:
Soort bedrijf:
Straat en nummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:

De onderneming
Welke ondernemingsvorm is van toepassing op
Noordkust Amsterdam:
Wat is de naam van de besloten vennootschap
(B.V.):
Is de statutaire naam van de besloten vennootschap
(B.V.) anders dan deze handelsnaam 'TNT
Explosive Productions MP:
Wat is de statutaire naam van uw besloten
vennootschap (B.V.):

Noordkust Amsterdam
34285568
restaurant
nieuwedammerdijk 538
1023BX Amsterdam

besloten vennootschap (B.V.)
TNT Explosive Productions BV
Ja

tnt explosive productions by

Gegevens van TNT Explosive Productions BV
Hoeveel bestuurders kent TNT Explosive
1
Productions BV:
Gegevens van de bestuurders van TNT Explosive Productions BV
TNT Explosive Productions BV: bestuurder 1
Is bestuurder 1 van TNT Explosive Productions BV bedrijf
een persoon of een bedrijf:
Welke ondernemingsvorm is van toepassing op TNT besloten vennootschap (B.V.)
Explosive holding by:
Statutaire naam:
TNT Explosive holding by
Kamer van Koophandelnummer
34285567
Street en nummer:
conradstraat 227
Postcode en plaats:
1018NE Amsterdam
Telefoonnummer:

Ruimten waar alcohol wordt geschonken
Beschrijving en oppervlakte van elke ruimte waar alcohol gedronken wordt:
Beschrijving ruimte 1:
Verblijfsruimte A
Oppervlakte ruimte 1:
171 m2
Beschrijving ruimte 2:
verblijfsruimte B
Oppervlakte ruimte 2:
107 m2
Beschrijving ruimte 3:
verblijfsruimte c
Oppervlakte ruimte 3:
101 m2
Openingstijden van uw restaurant
Op welke dagen en tijden wenst u geopend te zijn voor publiek:
Maandag:
12.00 -01.00
Dinsdag:
12.00 -01.00
Woensdag:
12.00 -01.00
Donderdag:
12.00 -01.00

Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

12.00 - 03.00
12.00 -03.00
12.00 -01.00

Voor de beoordeling van deze aanvraag hebben wij de volgende documenten nodig:

•

De door alle leidinggevenden ondertekende bijlage bij dit formulier

Ondertekening

ik heb alle gegevens correct en volledig ingevuld.
Datum:
Naam:
Handtekening:

11-2-2019

